
Ed. 323. Nefndarálit [127. mál]
um frv. till. um breyt. á I. nr. 88 24. des. 1953, um skipan innflutnings- og gjaldeyris-
mála, fjárfestingarmála o. fl.

Frá minni hl. fjárhagsnefndar.

Nefndin hefur rætt málið á 5 fundum og ekki getað orðið sammála um afgreiðslu
þess.

Á nefndarfundi 6. marz s. I. mættu á fundi hjá nefndinni stjórnarmenn Inn-
flutningsskrifstofunnar. Það var einróma álit þessara stjórnarmanna, að mál þetta
þyrfti meiri athugunar við, og lögðust þeir eindregið gegn frumvarpinu í núverandi
mynd. Lögðu þeir fram skriflegt álit, sem fylgir hér með sem fylgiskjal.

Með tilliti til þess, að hér er um álit þeirra manna að ræða, sem gerst þekkja
til framkvæmda þessara mála, þá legg ég til, að málinu verði vísað til ríkisstjórnar-
innar.

Alþingi, 18. marz 1958.

Eggert G. Þorsteinsson.

Fylgiskjal.
Frá Innflutningsskrifstofunni.

1. "Innflutnings-afgreiðslur" eru hjá öllum tollstjórum, bæjarfógetum og sýslu-
mönnum á landinu.

2. "Gjaldeyris-afgreiðslur" eru hjá tveimur bönkum: Landsbanka íslands og
Útvegsbanka íslands h.f. Þessir bankar hafa útibú víða á landinu. Hafa þau
oft annazt gjaldeyrisafgreiðslu, en gera það ekki nú, heldur aðeins aðalbank-
arnir. Er hér um að ræða ákvarðanir aðalbankanna, en ekki annarra gjaldeyris-
yfirvalda.

3. Leyfisveitingar fyrir vörum og yfirfærslum eru á einum stað: Innflutnings-
skrifstofunni.

Greiðslur fyrir annað en vörur eru yfirleitt háðar leyfum. Undanskildar
eru þó yfirfærslur vegna bankanna sjálfra og afborganir af opinberum lánum
og lánum með ríkisábyrgð. Ca. 65% af vöruinnflutningnum er á frílista, og þarf
engar gjaldeyris- og leyfisveitinga-afgreiðslur, hvorki í Reykjavík né annars
staðar á landinu, í sambandi við þær.

4. Ökostírnír við að hafa fleiri en eina leyfisveitinga-afgreiðslu eru aðallega
þessir:
a. Samrærnið í leyfisveitingum verður minna, ef ekki lítið.
b. Heildaryfirlit, sem þarf að vera daglegt, verður erfitt eða litt framkvæman-

legt í því formi, sem það er nú.
e. Skýrslugerðir, sundurliðað eftir löndum, tegund gjaldeyris, vörutegundum

og samningum við aðrar þjóðir, verða erfiðari og síðar tilbúnar til afnota.
d. Dreifing ákvörðunarvaldsins með þessi mál mundi þýða lausari tök á þeim

vanda, sem ávallt þarf við að fást.
e. Dreifing á innheimtu leyfisgjalda og leyfisskatta dregur úr öryggi vegna

erfiðleika á eftirliti. Nú er dagleg endurskoðun á slíku framkvæmd af
endurskoðun ríkisins.

f. Daglega þarf að úrskurða um námskostnaðar umsóknir, sem berast, hvort
þær falli undir ákvæði um undanþágu frá skatti. Leyfisskattur af bifreiðum
er ýmist enginn eða mismunandi eftir tegundum. Skattinn þarf að úrskurða,
um leið og leyfi er veitt.

g. Heimild til að ráðstafa umboðslaunum til vörukaup a og öll önnur gjald-
eyrisráðstöfun utan við bankana (ýmis vörukaup o. fl.) þýðir, að inn-



heimta þarf 16% yfirfærslugjald af upphæðinni. hvort sem varan er á frí-
lista eða ekki. Þessi innheimta er að lögum Í höndum Innflutningsskrif-
stofunnar.

h. Frágangur leyfanna (f'lokkunareinkenni, textar og árituð skilyrði) skiptir
miklu máli til leiðbeiningar fyrir banka og tollafgreiðslu og skapar öryggi
gegn misnotkun. Allt slíkt yrði óöruggara með fleiri leyfisveitinga stöðum.

i. Kostnaður mundi aukast verulega með þrem leyfisveitingaskrifstofum.
Hvað vinnst með þremur leyfisveitingaskrifstofum :

1. Umsækjandi í námunda við einhverja af hinum þrem nýju skrifstofum á hægara
með að tala persónulega við starfsmenn skrifstofunnar, sparar sér símtal og
ef til vill að gera skriflega grein fyrir málinu, sem þó ætti að vera regla að
allir gerðu, hvort sem þeir eru búsettir Í Reykjavík eða annars staðar.

2. Þeir, sem eru fjarri hinum nýju skrifstofum, eru eins settir og nu.
3. Að því er snertir frílistavörurnar er engin breyting með fjölgun skrifstofa til

að veita leyfi.
4. Mjög fáir utan Reykjavíkur hafa bein sambönd til vörukaupa frá öðrum lönd-

um, og vafasamt er, hvort um nokkurn er að ræða að því er snertir vöru skipta-
löndin, en þar eru nú mest viðskiptin. Iðnfyrirtæki og verzlanir yrðu því í
flestum tilfellum að fara með leyfin til Reykjavíkur til að gera sín innkaup
og velja vöruna eftir sýnishornum.

5. því nær allar ferðir til útlanda liggja um Reykjavík. Ferðamaðurinn og náms-
maðurinn, sem fer til útlanda, kemur ávallt fyrst til Reykjavíkur.

Sannleikurinn er, að hagræðið af breytingunni yrði lítið eða jafnvel ekkert.
Það er annað, sem skiptir meira máli, og það er, að Innflutningsskrifstofan

geri sér sérstakt far um að láta utanbæjarmenn hafa forgang um viðtöl og alla
afgreiðslu mála, eftir því sem auðið er. Ef utanbæjarmönnum væri tryggt þetta
og þeir fyndu það greinilega í framkvæmdinni, þá mundu þeir ekki telja sér
hagstætt, þótt starfrækt væru útibú frá Innflutningsskrifstofunni með mjög tak-
mörkuðu valdi, sem aldrei gæti orðið á annan hátt.


